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متوسط تاثیر ندارند .یافتههای پژوهش نشانگر تاثیر مهارت کارکنان و میزان تحصیالت آنها
بر عملکرد صادراتی است .تحقیق و توسعه و تنوع محصول نیز بر عملکرد صادراتی موفق
این شرکتها تاثیر دارند .نتایج نشان میدهد شرکتهای تولیدی با تنوع محصوالت کمتر از
عملکرد بهتری در حوزه صادرات در ایران برخوردار هستند.
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مقدمه
صادرات یک استراتژی کاربردی جهت تضمین بقا و رشد شرکت میباشد .شرکتها میتوانند
مزیت رقابتی را در بازارهای بینالمللی به وسیله تاثیر مثبت بر عملکرد فعلی و آینده صادرات
به دست آورند .در محیط کسب و کار امروز ،با افزایش جهانی شدن بازارها و روابط اقتصادی،
استراتژیهای بینالمللیسازی حائز اهمیت میباشد .در این زمینه ،صادرات یک استراتژی
اساسی برای رشد و بقای شرکتها است .اخیرا بسیاری از شرکتها منابع زیادی در جهت
صادرات کاالهایشان به بازارهای خارجی اختصاص دادهاند .مطالعات اخیر در زمینه تجارت
بینالملل در سطح شرکت نشان میدهد که شرکتهایی که در حوزه صادرات یا سرمایهگذاری
مستقیم خارجی 1فعالیت دارند نسبت به شرکتهایی که فقط در بازارهای داخلی فعالیت
ً
میکنند بهرهوری بیشتری دارند 2.صادرات -خصوصا برای بنگاههای کوچک و متوسط -
معمولترین راه برای ورود به بازارهای خارجی است .یکی از مهمترین دالیل این امر این
است که صادرات ،در قیاس با سایر روشهای بینالمللی شدن ،به منابع کمتری نیاز دارد.
ً
بسیاری از بنگاهها خصوصا بنگاههای کوچک و متوسط از پتانسیل باالیی برای صادرات
برخوردار هستند .بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل انعطافپذیری باال و الزام منابع پایین
بهراحتی از طریق صادرات میتوانند وارد بازار خارجی شوند .صادرات که بیش از 10درصد از
فعالیتهای اقتصادی جهان را به خود اختصاص میدهد ،بهعنوان یک فرصت استراتژیکی
مهم برای بنگاهها محسوب میشود .صادرات مزایای زیادی برای بنگاهها دارد و رشد و بقای
آنها را تضمین میکند.

3

توسعه صادرات غیرنفتی ،در حال حاضر یکی از استراتژیهای مهم در توسعه صادرات
کشور است که همواره در برنامههای توسعه اقتصادی کشور مورد تأ کید قرار گرفته است.
به این معنا که با استفاده از ظرفیتهای موجود ،سرمایهگذاری جدید در بخش صادرات
میبایست به چندین برابر مقدار فعلی افزایش یابد و همچنین با توجه به اینکه روند تجارت
جهانی با کاهش مواد خام همراه است و تنها منبع قابلاتکا برای رشد تولید ملی و افزایش
درآمد ارزی ،صادرات محصوالت غیرنفتی است ؛ بنابراین ،توجه به صادرات غیرنفتی یک
)1. Foreign Direct Investment, (FDI
2. Todo, (2009).
3. Reis, S., & Forte, R. (2014).
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ضرورت ملی محسوب میشود  .بر اساس مطالعات انجامشده توسط وزارت صنایع و معادن
که در زمینه نقش بنگاههای کوچک و متوسط در صادرات غیرنفتی ایران صورت گرفته است،
پیشبینیشده که کل صادرات کاال و خدمات کشور تا سال  1399میتواند بالغبر  108میلیارد
دالر شود که سهم بخش صنعت از این صادرات کاال و خدمات بیش از  52درصد است.
ا کثر واحدهای تولیدی در ایران بنگاههای کوچک و متوسط هستند .از نظر بینالمللی
ً
ً
معموال بنگاههای متوسط سهم نسبتا قابلمالحظهای در صادرات دارند ،زیرا از کارشناسان
فنی ،مهارتهای تولیدی و بازاریابی و دسترسی به منابع مالی موردنیاز برای مشارکت در
تجارت بینالملل بهره میبرند .در ایران نیز علیرغم تأ کید دولت بر توجه به تولید صادرات
محور و تشویق کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت صادرات ،متأسفانه تا کنون تحقیق
کاربردی با استفاده از دادههای ّکمی و واقعی جهت شناسایی و بررسی تأثیر عوامل مختلف
داخلی (سطح سازمان) بر افزایش صادرات یا شدت صادرات انجام نگرفته است .لذا در این
تحقیق با استفاده از دادههای واقعی شرکتهای صادراتی موجود در مرکز آمار ایران و همچنین
تعداد باالی نمونه به دنبال انجام تحقیق کاربردی و ارائه راهکارهایی هستیم که بتواند به
ارتقای صادرات کمک کند .لذا با توجه به نقش شرکتهای کوچک و متوسط در رشد
اقتصادی از طریق صادرات ،این تحقیق به بررسی معیارها و شاخصهای تأثیرگذار بر عملکرد
صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط در ایران میپردازد.
در میان بازارهای نوظهور ،تحقیق بر روی شرکتهای چینی انجام شده است 1.با این حال،
پژوهشهای بسیار محدودی در این زمینه در شرکتهای ایرانی ،به عنوان یکی از بازارهای
در حال رشد و نوظهور جهان ،انجام شده است .با توجه به نظر کوروا کازورا ،2شرکتهای در
بازارهای نوظهور در طی مراحل اولیه بینالمللی ،میتوانند متفاوت از شرکتهای توسعهیافته
در بازار رفتار کنند.
بنابراین ،مهم است که بررسی کنیم که آیا نظریههای موجود که در زمینه اقتصادهای
توسعهیافته فرموله شدهاند ،میتوانند به صورت یکپارچه به شرایط اقتصادی نوظهور نیز اعمال
شوند .این مطالعه ،برای پاسخ دادن به این شکاف تحقیق ،با پیوند دادن عوامل متعدد
شرکتی و داخل سازمانی با عملکرد صادراتی و اندازهگیری تاثیر آنها ،تالش میکند.
1. Boyd & Solarino, (2016).
2. Cuervo Cazurra, (2012).
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 .1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
امروزه شرکتها برای بهرهبرداری کامل از تواناییهای بالقوه تجاری خود ،ورود به بازارهای
جهانی را مورد توجه قرار دادهاند .همچنین دولتها عالقهمند به کمک شرکتها جهت
افزایش صادرات هستند و دولتهای کشورهای توسعهیافته برنامههای ارتقای صادرات را به
مرحله اجرا گذاشتهاند .دولتها به توسعه صادرات شرکتهای خود عالقه نشان میدهند
ً
چون صادرات نیروی محرکه رشد اقتصادی است 1.معموال دولتها منابع زیادی را صرف
برنامههای کمک به توسعه صادرات میکنند و با وجود این ،تأثیر این برنامهها بر عملکرد
صادرات با قاطعیت مورد تأ کید قرار نگرفته است .ازنظر محققین گرچه توسعه صادرات با
عملکرد صادرات رابطه نزدیکی دارد ولی یکسان نیست.
دیدگاه مبتنی بر منابع ،2عبارت است از ،رهبری مجموعهای از منابع مکمل و تخصصی،
قابلیتهای کمیاب و بادوام که بهراحتی قابل معامله نیستند و شرکت را قادر به کسب منابع
اقتصادی میسازد و همچنین تقلید کردن از آن منابع دشوار است .با توجه به دیدگاه مبتنی
بر منابع ،ارزش داراییهای استراتژیک شرکت ،بیشتر از آن سهمی است که در فرآیند تولید
دارند 3.بهمنظور گسترش دقیقتر مدل مفهومی استراتژی و عملکرد صادرات ،تئوری مبتنی بر
منابع شرکت بهعنوان یک پارادایم نظری در مدیریت استراتژیک در نظر گرفته میشود.تئوری
مبتنی بر منابع استدالل میکند که چگونه مزیت رقابتی پایدار بهوسیله مجموعهای از منابع
که در هسته شرکت قرار دارند؛ به وجود میآید« 4.منابع و محصوالت دوروی سکه هستند» و
بهوسیله تخصیص منابع به شرکت یافتن فعالیتهای بازاریابی محصول امکانپذیر میشود.
واژه «منابع» به هر چیزی که بتواند بهعنوان یک قدرت یا ضعف در نظر گرفته شود اطالق
میگردد 5.دیدگاه مبتنی بر منابع بر ویژگیهای مهم عوامل مستقلی که منجر به تنوع محصوالت
یا کاهش قیمت شدهاند(مانند منابع شرکت) تأ کید میکند .این رویکرد بر منابع استراتژیک
شرکت تأ کید دارد .منابع استراتژیک شرکت منابعی هستند (شامل منابع فیزیکی ،نیروی
1. Zou, S., & Stan, S. (1998).
)2. Resource-Based View (RBV
3. Amit and Schoemaker, (1993).
4. Barney, (1991).
5. Dhanaraj and Beamish, (2003).
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انسانی و منابع سازمانی مانند توانمندیها ،فرآیندهای سازمانی ،دانش اطالعاتی ،شهرت
سازمان و  )...که ارزشمند و کمیاب بوده و جایگزینی و تقلید آن هزینه زا باشند .
استر الچینی ( ،)2001در مقالهای تحت عنوان"تعیینکنندههای عملکرد صادراتی" تأثیر
چند تعیینکننده را بر عملکرد صادراتی را در  4005شرکت تولیدی در ایتالیا مورد بررسی قرار
داد و به این نتیجه رسید که اندازه شرکت ،تکنولوژی و تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی
تأثیر مثبت دارند.
وان دیک ،1در مقالهای تحت عنوان"تعیینکنندههای عملکرد صادراتی در کشورهای
در حال توسعه :مطالعه موردی شرکتهای تولیدی در اندونزی" با استفاده از پایگاه دادهای
تمام شرکتهای تولیدی فعال در سال  1995به تحلیل رفتار صادراتی شرکتهای اندونزی
پرداخت .نتایج اصلی به اینصورت خالصه میشود :یک رابطه به شکل  Uمعکوس بین
اندازه شرکت و صادرات آن وجود دارد ،مالکیت خارجی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی
شرکتها دارد ،کارکنان ماهر با عملکرد صادراتی رابطه منفی دارند و درنهایت شرکتهای
جوان بیشتر از شرکتهای قدیمی تمایل به صادرات دارند.
عنوان"تکنولوژ ی و تصمیمات صادرات" نمونهای
یانگ و همکاران ،2در مقالهای تحت
ِ

از بنگاههای کوچک و متوسط تایوانی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که
صادرات شرکتها بهوسیله تکنولوژی ،تحقیق و توسعه ،اندازه شرکت ،مهارت نیروی کار و
بهرهوری نیروی کار تحت تأثیر است.
گومید 3در مقالهای تحت عنوان"شدت و گرایش صادراتی بنگاههای تولیدی کوچک و
متوسط در آفریقای شمالی" عنوان کرد که قابلیت صادراتی شرکت بهطور مثبت و معنیداری
بهوسیله اندازه شرکت ،سن(تجربه) ،رقابت ،دسترسی به منابع مالی و دسترسی به اطالعات
تأثیرپذیر است.
ورمولن ،4در مقالهای تحت عنوان"محتوای عوامل ،اندازه و کشش صادراتی در سطح
شرکت" با استفاده از دادههای  446شرکت تولیدی و خدماتی در بلژیک دریافت که
1. Van Dijk, M. (2002).
2. Yang et al, (2004).
3. Gumede, (2004).
4. Vermeulen, P. (2004).
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شرکتهایی که از سرمایه زیادی برخوردار هستند و همچنین شرکتهایی که اندازه بزرگتری
دارند ،از عملکرد صادراتی بهتری برخوردار میباشند.
بوسو و همکاران ( )2013در پژوهشی که با عنوان نوآوری شرکت و عملکرد صادرات:
محیطزیست ،شبکه ،و احتماالت ساختاری انجام شده است ادعا میکند ا گر چه برخی
تحقیقات نشان داده است که نوآوری سازمانی با موفقیت صادرات افزایش یافته است ،اما
شرایطی که باعث افزایش فعالیتهای نوآوری شرکتها میشود ،به خوبی درک نمیشود.
آنها از نظریه سرمایه اجتماعی استفاده نمودهاند تا تاثیر قابلیت شبکهای بازاریابی و عوامل
ساختاری و همچنین عوامل خارجی محیطی بر رابطه عملکرد سازمانی و صادرات بهدست
بیاید .یافتههای آنها نشان میدهد که نوآوری برای شرکتهای فعال در بازارهای صادرات
رقابتی و پویا بسیار سودمند است .قابلیتهای شبکهای قویتر و ساختاریافتهتر نیز روابط
نوآوری صادرات را افزایش میدهد .همچنین مدیریت نوآوری شرکتها یک کار سادهای
نیست و سازمانهای صادراتی باید سطوح نوآوری سازمانی را به شرایط محیطی خارجی و
قابلیتها و سازههای داخلی برسانند.
فرناندز و نیتو ،1در مقالهای تحت عنوان"استراتژی بینالمللی شدن بنگاههای کوچک و
متوسط"بیان کردند که میزان صادرات بهطور مثبت و معنیداری با سن ،اندازه ،تحقیق و
توسعه و مالکیت خارجی بنگاههای کوچک و متوسط اسپانیایی رابطه دارد.
گوک و همکاران ،2در مقالهای تحت عنوان «نوآوری و صادرات در بنگاههای کوچک
و متوسط ویتنامی» بیان کردند که تکنولوژی و اندازه شرکت بهعنوان تعیینکنندههای مهم
صادرات در بنگاههای کوچک و متوسط ویتنامی میباشند.
گانر و همکاران ،3در مقالهای تحت عنوان «تأثیر ویژگیهای صنعت بر عملکرد صادرات:
بررسی سه کشور» به بررسی پنج ویژگی صنعت(میزان سرمایه ،تحقیق و توسعه ،بهرهوری نیروی
کار ،سطح تمرکز و چرخه عمر) پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان سطح تمرکز باال،
تحقیق و توسعه ،بهرهوری نیروی کار و چرخه عمر صنعت تأثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی
دارد ،درحالیکه میزان سرمایهبر عملکرد صادراتی تأثیر منفی دارد.
1. Fernandez and Nieto, (2006).
2. Ngoc et al, (2008).
3. Guner et al, (2010).
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یانگ و چن ،1در مقالهای تحت عنوان«تحقیق و توسعه ،بهرهوری و صادرات» به بررسی
تأثیر فعالیت واحد تحقیق و توسعه بر بهرهوری و صادرات پرداختند .بررسی حا کی از تأیید
تأثیر مثبت تحقیق و توسعه هم بر بهرهوری و هم بر صادرات است.
پژوهشی توسط شان ،سانگ و جو ( )2015با هدف بررسی عامل کارآفرینی بر روی عملکرد
و نقش میانجی نوآوری انجام شده است .در این پژوهش بیان شده است تحقیقات موجود
ً
در جهتگیری کارآفرینی عمدتا بررسی میکند که چگونه جهتگیری کارآفرینی به عملکرد و
نرخ بقای مؤسسات جدید کمک میکند .این مطالعه یک مدل مفهومی را برای بررسی اینکه
چگونه سرعت نوآوری روابط بین جهتگیری کارآفرینی و عملکرد را میانجیگری میکند،
انجام شده است .نتایج نشان میدهد عالوه بر تاثیر چالشهای سنتی ،سرعت نوآوری سریعتر
منجر به عملکرد بیشتر میشود .ریسک پذیری ،سرعت افزایش نوآوری را افزایش نمیدهد.
رادهان و داس ،2در مقالهای تحت عنوان"صادرات کسب و کارهای کوچک و متوسط در
هند" عوامل تعیین کننده صادرات را در شرکتهای هندی مورد بررسی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که اندازه شرکت و درآمد سرانه کشور میزبان بر فعالیت صادراتی شرکتهای
کوچک و متوسط تاثیر میگذارد و همچینین این شرکتها برای ارتقای عملکرد صادراتی باید
از تکنولوژ یهای خارجی بیشتر از تحقیق و توسعه داخلی بهره بگیرند.
پژوهشی توسط چن ،سوسا و هی ( )2016با هدف تهیه و ارزیابی مطالعات اخیر بر
تعیین کنندههای عملکرد صادرات انجام شده است .در این پژوهش 124 ،مقاله منتشر
شده بین سالهای  2006تا  2014برای ارزیابی عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات بررسی
شده است .نتایج نشان داد که پیشرفتهای قابل توجهی در طول این نه سال انجام شده
است :عوامل متعدد جدید شناسایی شدهاند ،کیفیت دادهها و تعصبات آماری مورد توجه
قرار دادهاند و روابط متقابل و غیر مستقیم در نظر گرفته شده است .عملکرد صادرات در
طول دهههای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است .در این مقاله ادغام یافتههای
مطالعات اخیر بر عملکرد صادراتی نشان میدهد که در هر دو زمینه نظری و روش شناختی،
بیشتر باید به این موضوع پرداخت.

1. Yang, C. H., & Chen, Y. H. (2012).
2. Pradhan and Das, (2012).

نا ریا رد یدیلوت یاهراک و بسک یتارداص درکلمع رب یتکرش هژیو لماوع ریثات یسررب

133

ریکاردو 1در تحقیقی به بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن
نقش مدیریت دانش پرداخته است .در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل از
فرهنگ سازمانی ،ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت
دانش پرداخته میشود .نتایج حا کی از تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی ،راهبرد سازمانی و
مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بود در حالیکه تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد قابل توجه
نبود .از طرفی نقش مدیریت دانش به عنوان میانجی برای متغیرهای فرهنگ سازمانی و راهبرد
سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت .در نتیجه میتوان گفت بهبود مدیریت فرایندهای مربوط
به دانش سازمانی که متأثر از عواملی چون فرهنگ و راهبرد سازمانی است ،منجر به افزایش
عملکرد سازمانی میشود.
آزار و گیبوچی ( )2016به بررسی تاثیر انواع مختلف نوآوری بر روی عملکرد صادرات شرکت
پرداختهاند .در این پژوهش ،فرضیههای مربوط به رابطه بین نوآوری سازمانی و تکنولوژیکی و
عملکرد صادرات شرکت با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از دادههای
 218شرکت صادرات سوئدی مورد آزمایش قرار گرفته است .نتایج آنها نشان میدهد که
نوآوری سازمانی عملکرد صادراتی را بهطور مستقیم و غیر مستقیم افزایش میدهد .عالوه بر
این ،نوآور یهای تکنولوژیک و نوآوری بنیادی ،عملکرد صادرات را توسعه میدهد.
 .1-1عملکرد صادراتی
میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را میتوان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود.
برای سنجش عملکرد صادراتی ،سه معیار مختلف مالی ،غیرمالی و مرکب وجود دارد
.معیارهایی چون فروش ،سود و رشد ازجمله معیارهای مالی و معیارهایی نظیر موفقیت،
رضایت ،دستیابی به اهداف ازجمله معیارهای غیرمالی به شمار میآیند.معیارهای مرکب نیز
بر اساس انواع متنوعی از معیارهای عملکردی بناشدهاند .عملکرد صادراتی بهعنوان نتایج
کسبشده شرکت از فروش بینالمللی تعریف میشود 2.در طول دهه گذشته ،پژوهش بر
روی عملکرد صادرات بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است .با این وجود ،هیچ تعریف
یکسانی از عملکرد صادرات ارائه نشده است ،اما به طور کلی عملکرد صادرات به نتایج
1. Rikardo
2. Baldauf et al., (2000).
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کلی فعالیت شرکتها در بازار داخلی و بازار خارجی اشاره دارد 1.عملکرد صادرات رفتار
خاص شرکت را در استفاده از منابع و قابلیتهایش در حوزه بینالمللی در یک نقطه معین
از زمان نشان میدهد .عملکرد صادرات شرکت بهعنوان یک شاخص کلیدی در موفقیت
عملیات صادراتی شرکت محسوب میشود .برای شرکتها ،موفقیت عملکرد صادرات
نشاندهنده میزان دستیابی شرکت به اهداف_ اقتصادی و غیراقتصادی_ در حوزه بینالمللی
است 2.باوجود اینکه تعداد زیادی از متغیرها بهعنوان معیار سنجش موفقیت صادرات بهکار
برده شده ،اما چندین معیار سنجش بهطور قابلتوجهی بیشتر از بقیه مورداستفاده قرار میگیرد
مانند ،شدت صادرات(نسبت صادرات بهکل فروش) ،رشد فروش صادرات ،سوددهی
صادرات ،سهم بازار صادرات ،رضایت از عملکرد کلی 3در مواجهه با محدودیتهایی که
ً
در به دست آوردن اطالعات مالی از شرکتها وجود دارد ،خصوصا شرکتهای کوچک و
متوسط ،برخی از محققان از سنجشهای غیراقتصادی/غیرمالی عملکرد صادرات استفاده
میکنند .این رویکرد سنجشهای ادرا کی/نگرشی را بهکار میگیرد ،مانند :کسب موفقیت در
صادرات ،دستیابی به اهداف صادرات و رضایت از

عملکرد صادرات.

4

 .2-1مالکیت
ً
یکی از عوامل تأثیرگذار بر صادرات شرکتها ،مالکیت است .مالکیت شرکتها لزوما
انحصاری نیست و میتواند به چندین گروه طبقهبندی شود :خصوصی ،عمومی ،دولتی،
شرا کتی ،سرمایهگذاری مشترک ،مالکیت محلی و مالکیت خارجی .دو نوع دیگر از مالکیت
دربرگیرنده فرانشیز و

شرکتهای تعاونی میباشد.

5

نوع مالکیت یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بهرهوری است و بسیاری از اقتصاددانان
اعتقاددارند که بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی از کارایی و بهرهوری و درنتیجه
قدرت رقابت باالتری برخوردار است .یکی از دالیل عمدهای که برای این مسأله ارائه میشود،
دور بودن بنگاههای تحت مالکیت دولت از محیط رقابتی است ،چرا که اغلب بنگاههای
1. Stoian et al., (2011).
2. Beleska-Spasova, (2014).
3. Sousa, (2004).
4. Ibeh and Wheeler, (2005).
5. Marandu, E. E. (2011).
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حمایتهای یارانهای دولت انگیزهای برای رقابت ندارند.

1

ا گرچه همهی این عوامل باعث میشود تا بنگاهها با مالکیت خصوصی دارای بهرهوری
و قدرت رقابت باالتری باشند و توان ورود به بازارهای صادراتی در آنها بیشتر باشد؛ برخی
از مطالعات نیز بر این نکته تأ کید کردهاند که ورود به بازارهای صادراتی نیازمند درجهی
معینی از ریسکپذیری است که در بنگاههای خصوصی بهمراتب کمتر از بنگاههای دولتی
میباشد 2.همچنین بنگاههای دولتی از برخی معافیتهای تعرفهای و تخفیف در هزینههای
حمل و نقل برخوردار هستند که ورود آنها را به بازارهای صادراتی تسهیل میکند ،بنابراین در
ارتباط با تأثیر مالکیت بر عملکرد صادراتی بنگاه نمیتوان نتیجهگیری کلی کرد .مطالعات
تجربی نیز نتایج متناقضی را در پی داشته است .مطالعهی ماراندو 3نشاندهندهی اثر مثبت
و مطالعات هیگمیر 4نشاندهندهی اثر منفی مالکیت خصوصی بر عملکرد صادراتی بنگاه
است .به نظرمیرسد که اثر این متغیر بر صادرات به عملکرد بخش خصوصی وابسته است و
عدم کارایی این بخش میتواند اثر خصوصیسازی بر صادرات را تضعیف و حتی معکوس
کند.
 .3-1مهارت کارکنان
متغیر دیگری که مورد توجه محققان است کیفیت مهارت نیروی انسانی یا همان سرمایهی
انسانی است .با افزایش کیفیت نیروی کار انتظار میرود که بهرهوری نیروی کار و درنتیجه
هزینههای تولید کاهش یابد و بنگاه توان رقابت بیشتری داشته و امکان ورود به بازارهای
جهانی را داشته باشد 5.نسبت شدت مهارت نیروی انسانی بهعنوان نسبت کارکنان حرفهای
بهکل کارکنانی که بهوسیله شرکت بهکار گرفته شدهاند ،در نظر گرفته شده است 6.کارکنان
حرفهای در بر گیرندهی نیروی کار با مدرک دیپلم به باال در حوزههای علمی ،مهندسی و
مهارتهای مدیریتی مورد نیاز برای فعالیتهای تولیدی کارآمد است .لفه بره و لفه بره 7نشان
1. Parker and Martin, (1995).
2. Dosoglu-Guner, (2001).
3. Marandu, (2011).
4. Hagemejer, (2007.
5. Papadogonas et al., (2007).
6. Lal, (2002).
7. Lefebvre, E., & Lefebvre, L. (2001.
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دادهاند که با افزایش سهم نیروی کار با سطح تحصیالت باال در کل شاغالن ،میزان صادرات
بنگاه افزایش مییابد .از سوی دیگر بر اساس تئوری سنتی تجارت بینالملل(تئوری هکشر-
اوهلین) در کشورها با نیروی انسانی غیر ماهر فراوان ،سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی
بسیار هزینهبر است و به کاهش صادرات میانجامد .چندین مطالعه تجربی نیز نشاندهندهی
اثر منفی سرمایهی انسانی بر عملکرد صادراتی کشورهای اندونزی و برزیل بوده است 1و همچنین
کومار و سیدهارتان 2استدالل کردند که میزان مهارت بر صادرات تأثیر ندارد .برنارد و

وا گنر،3

بیان کردند که شرکتهایی با میزان مهارت باال فرصت بیشتری برای صادرات دارند.
 .4-1تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه ممکن است بهطور غیرمستقیم به افزایش عملکرد صادرات کمک کند .تئوری
تجارت بینالملل بر اهمیت تحقیق و توسعه برای صادرات تأ کید میکند .4تحقیق و توسعه
بهوسیله هزینه کل تحقیق و توسعه بهکل فروش سنجیده میشود ،سرمایهگذاری در تحقیق
و توسعه شرکت را قادر میسازد تا در بخشهایی مانند توسعه محصول ،کارایی عملیاتی و
کاهش هزینه رقابتیتر عمل

کنند.

5

تحقیق و توسعه ممکن است یک نقش کلیدی در بهرهوری صادرات ایفا کند .به هنگام
ایجاد هزینههای استهال کی و عدم اطمینان از ورود به بازارهای صادراتی -شرکتهایی که
بهرهوری بیشتری دارند میتوانند بر موانع ورود به چنین بازارهایی غلبه کنند -میتوان به
اهمیت تحقیق و توسعه بهعنوان یکی از تعیینکنندههای صادرات اشاره کرد .تصمیمات
درونی واحد تحقیق و توسعه میتواند بهطور مثبت عملکرد صادرات را تحت تأثیر قرار

دهد.

6

شرکتهایی که از فعالیتهای تحقیق و توسعه بهمنظور توسعه ظرفیت جذب استفاده میکنند
در مقایسه با شرکتهای دیگر نهتنها بهطور چشمگیری موانع ورود به بازارهای صادرات را
کاهش میدهند بلکه به بهبود عملکرد صادرات کمک میکنند 7.درواقع محققین دریافتند
 Van Dijk, (2002).؛ Ramstetter, 1999؛1. Wilmore, 1992
2. Kumar and siddharthan, (1994).
3. Bernard and Wagner, (2001).
4. Czarnitzki and Wastyn, (2011).
5. Reis, J., & Forte, R. (2014)..
6. Yang and Chen, (2012).
7. Wang, (2014).
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که فعالیتهای تحقیق و توسعه مزایای نامشهودی را به همراه دارد که به شرکتها کمک
میکند تا بر موانع صادرات غلبه کنند 1.تجربه صادراتی ،بنگاه را به سرمایهگذاری در تکنولوژی
تحریک میکند؛ زیرا با گسترش صادرات ،بازار خارجی و داخلی بزرگتر شده و به دنبال آن
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه سودآور میگردد.
 .5-1شدت سرمایه
سرمایه مشخصه مهم شرکت است که بهرهوری و صادرات را تحت تأثیر قرار میدهد.
شرکتهایی که سرمایه بیشتری دارند ،بر عملکرد صادرات اثر میگذارند 2.منابع مالی صادرات
به منابع در دسترس شرکتهای صادراتی مربوط میشود که به آنها اجازه میدهد تا رقابتی
مؤثر در بازارهای خارجی داشته باشند .از دیدگاه بازارهای بینالمللی ،حمایت مالی بهعنوان
یک منبع اساسی برای صادرات بنگاههای کوچک و متوسط است .برای بنگاههای کوچک
و متوسط دسترسی به منابع مالی از جهت ورود به بازارهای بینالمللی حائز اهمیت است.
میزان سرمایه به پیشرفت تکنولوژیکی عملیات و کاهش هزینه کمک میکند و شرایط را برای
ورود به بازار خارجی مهیا میسازد .بااینحال ،ما رابطه مثبت بین میزان سرمایه و عملکرد
صادرات را پیشبینی میکنیم .وا کلین 3استدالل میکند که میزان سرمایه میتواند موفقیت
صادرات را ارتقا دهد .در مقابل ،گانر و همکاران ،4نشان دادند که میزان سرمایه تأثیر منفی بر
عملکرد صادراتی دارد.
 .6-1تکنولوژی
عوامل متعددی میتواند پتانسیل شرکت را برای صادرات تعیین کند .سرمایهگذاری در
تکنولوژی به ایجاد ظرفیت برای صادرات کمک میکند 5.فناوری بهعنوان یکی از مهمترین
عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح است بهخصوص فناوری برتر ،که در رشد و
ترقی صنعت آن کشورها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت
)1. Baum et al, 9(2012
2. Yang and Chen, (2012)).
3. Wakelin, (1998).
4. Guner et al., (2010).
5. Adeoti, (2008).
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جهانی نقش بهسزایی ایفا میکند .در میان تقسیمبندی فناور یهایی که در تولید و صادرات
محصوالت صنعتی مدنظر است(صنایع منبع گرا ،صنایع با فناوری ساده ،صنایع با فناوری
متوسط و صنایع با فناوری برتر) ،صنایع با فناوری برتر از جایگاه خاصی در بعضی از کشورها
برخوردار است .بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ،تکنولوژی یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی
محسوب میشود .مطالعات تجربی پیشین نشان میدهد که شرکتهایی با تکنولوژی پیشرفته
در مقایسه با شرکتهای دارای تکنولوژی ضعیف ،نتایج صادراتی بهتری را به دست آوردهاند.

1

کاتسومایتیس و همکاران 2وبیان کردند که تکنولوژی هیچ نقشی در عملکرد صادرات ایفا
نمیکند .درحالیکه محققان دیگر تکنولوژی را بهعنوان یک تعیینکنندهی مهم در عملکرد
صادرات در نظر

گرفتهاند.

3

 .7-1تنوع محصول
چندین پژوهش به رابطه مثبت بین تنوع و عملکرد شرکت پی بردهاند 4.درحالیکه پژوهشهای
دیگر استدالل میکنند که بین تنوع و عملکرد رابطه منفی وجود دارد 5.از همان ابتدا ،محققان
تنوع محصول را مورد توجه قرار دادند و بر گسترش فعالیتهای شرکت به بازارهای محصول
جدید تمرکز کردند .این محققان بیان کردند که زمانی که یک شرکت محصول جدیدی را
وارد بازار میکند ،ماهیتش تغییر میکند و مکانیزمهای ارتباطی جدید را ایجاد میکند 6.متغیر
تنوع محصول بهوسیله تعداد بازارهای و تعداد محصوالت موردسنجش قرار میگیرد .استدالل
شده است که تنوع محصول فرصتهای صادراتی بیشتری را مهیا میسازد که منجر به افزایش
شدت صادراتی میشود .درواقع ،انتظار یک ارتباط مثبت بین تنوع محصول و فروش خارجی
در تئوری تجارت جدید ریشه دارد.

7

1. Stoian, M. C., Rialp, A., & Rialp, J. (2011).
2. Cotsomitis et al., (1991).
 Lal, K. (2002).؛3. Kumar, N., & Siddharthan, N. S. 1994
 Jose et al., (1986).؛4. Jacquemin and Berry, 1979
5. Berger and Ofek, (1995).
6. Ramanujam and Varadarajan, (1989).

 .7آیر.)2010( ،
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 .8-1تحصیالت
بر طبق تئوری سرمایهی انسانی ،تحصیالت ،مهارت را افزایش میدهد و منجر به بهرهوری
میشود .تصور میشود که تحصیالت از طریق ارائهی مهارتها و دانش افزایش مییابد و درنتیجه
کارایی را باال میبرد .1با افزایش میزان تحصیالت و آموزش افراد شاغل ،توانایی آنها در استفاده
از فناوری مدرن در تولید ،افزایشیافته و این امر باعث افزایش کارایی تکنیکی میگردد .تعریف
سرمایه انسانی بهعنوان «ارتقا و بهبود ظرفیت تولیدی افراد»در عین گستردگی بسیار محدود
میباشد .انتظار میرود که کارکنان تحصیلکرده در اقدامات خارجی روشنفکرتر و عالقهمندتر
باشند ،درنتیجه تمایل بیشتری به بررسی عینی مزایا و مضرات صادرات دارند .همچنین بادانش
و قابلیتی

که دارند میتوانند عملکرد صادرات را افزایش دهند.

2

 .9-1دارایی ها
این رابطه در ادبیات برای شرکتهای بزرگ بدون اشاره به  ،SMEsبهطور گستردهای مورد
بررسی قرار گرفته است .اما SMEها نمیتوانند نمونههای کوچکی از شرکتهای بزرگتر
باشند .خطی مشیها و سیاستهای استراتژیک و بینالمللی آنها بهطور قابل مالحظهای با
شرکتهای بزرگ متفاوت است 3.بنابراین ،نتایج تحقیق در مورد شرکتهای بزرگ نمیتواند
بهطور خودکار به شرکتهای کوچکتر تعمیم داده شود.
داراییها بهطور سنتی به عنوان محدودیت منابع به تصویر کشیده شده ،اما کسب و کارهای
کوچک متوسط با داشتن داراییهای منحصر به فرد بر این محدودیت غلبه کردهاند.
شرکتها جهت به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار ،نیاز به نوعی منابع منحصر دارند 4.برای
کسب و کارهای بینالمللی ،به دلیل وجود محیط جهانی رقابتی و پویا ،داشتن چنین ویژگیای
ضروری به نظرمی رسد 5.دارا بودن داراییهای متمایز بستگی به توسعه بلندمدت تعدادی از
عوامل ویژه شرکتی و عوامل ویژه محیطی دارد.

1. Menon, (2010).
2. Ortega et al., (2005).
3. Dana et al,. (1999).
4. Barney, (1991).
5. Oviatt and McDougall, (1994).
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 .10-1اندازه شرکت
اغلب اندازه شرکت به عنوان شاخصی برای منابع سازمانی در دسترس در نظر گرفته میشود.
شرکتهای بزرگتر منابع انسانی و مالی و همچنین ظرفیت تولید بیشتری را دارا هستند و
سطح صرفهجویی ناشی از مقیاس باالتری را به دست میآورند .عالوه بر این ،استدالل شده
است که شرکتهای بزرگتر مقدار بیشتری از منابع خاص را دارند که آنها را قادر میسازد
تا اقدامات بیشتری را برای فعالیتهای صادراتی بهکار گیرند .1منابع سازمانی ،صرفهجویی
نسبت به مقیاس و برداشت از خطرا ت موجود در فعالیتهای بینالمللی ،سه عامل اساسی
هستندکه باعث میشوند تا اندازه شرکت بهطور مثبت با عملکرد صادراتی مرتبط باشد .
جدول  -1مختصری از تحقیقات مرتبط انجام شده
نویسنده

نمونه/روش تحقیق

متغیرها

یافتههای پژوهش

حقیقی و
همکاران
()1381

شرکتهای تولیدکننده
صادراتی مواد غذایی
واقع در استان تهران/
مدل یابی معادالت
ساختاری

اندازه شرکت ،تجربه
صادراتی ،مزیتهای
رقابتی ،تعهد صادراتی،
کانال صادرات هزینههای
تبلیغات و عملکرد
صادراتی

یافتهها حا کی از تأیید روابط معنیدار میان عوامل
دهگانه و عملکرد صادراتی این شرکتها میباشد.

محمدزاده
و سجودی
()1390

عملکرد صادرات ،شدت
دادههای مقطعی
صادرات ،اندازه بنگاه،
بنگاههای صنعتی /مدل
نوآوری ،مالکیت و سرمایه
رگرسیون توبیت و همکن
انسانی

بنگاهها با اندازهی بزرگتر ،هزینهی واحد نیروی
کار پایینتر ،نسبت موجودی سرمایهی فیزیکی به
نیروی کار بیشتر ،با احتمال بیشتری به صادرات
مبادرت میکنند و دارای شدت صادرات بیشتری
هستند .فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاه تأثیر
مثبت بر عملکرد صادراتی دارد؛ اما اثر سرمایهی
انسانی و مالکیت در بخش صنعت ایران معنیدار
نیست.

سلمانی
و عبدی
()1392

 23گروه صنعتی مواد
غذایی و آشامیدنی /
اثرات تصادفی

 .1استوین و همکاران.)2010(،

تحقیق و توسعه داخلی تأثیر مثبت بر صادرات
صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران
تحقیق و توسیعه ،نرخ ارز ،داشته است .همچنین متغیر نرخ ارز واقعی دارای
تقاضای داخلی و عملکرد تأثیر مثبت و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص
قیمت کاالهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی بر
صادراتی
صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده
است.
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نویسنده

نمونه/روش تحقیق

لیف بور و
لیف بور
()2001

سایز ،سن ،هزینههای
 3032بنگاه کوچک و
تحقیق و توسعه ،دانش
متوسط تولیدی/رگرسیون
و ظرفیتهای فناوری-
توبیت
تجاری

یافتههای پژوهش
به این نتیجه رسیدند که تکنولوژی یک عامل
تاثیرگذار بر صادرات صنعتی است.

اندازه ،حجم فروش،
تکنولوژی ،تحقیق و
توسعه ،عملکرد صادراتی

اندازه شرکت ،تکنولوژی و تحقیق و توسعه بر
عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارند.

اندازه شرکت ،نیروی
شرکتهای تولیدی فعال
کارماهر ،تحقیق و توسعه،
در زمینه صادرات در سال
آموزش ،شدت سرمایه،
 /1995رگرسیون توبیت
تجربه

یک رابطه به شکل  Uمعکوس بین اندازه شرکت و
صادرات وجود دارد ،مالکیت خارجی تأثیر مثبت
بر عملکرد صادراتی شرکتها دارد ،کارکنان ماهر
با عملکرد صادراتی رابطه منفی دارند و درنهایت
شرکتهای جوان بیشتر از شرکتهای قدیمی
تمایل به صادرات دارند.

استرالچینی  4005شرکت فعال
صادراتی/رگرسیون
()2001

وان دیک
()2002

متغیرها
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اندازه شرکت ،سرمایه
انسانی ،شدت سرمایه،
عملکرد صادراتی

شرکتهایی که از سرمایه زیادی برخوردارند و
همچنین شرکتهایی که اندازه بزرگتری دارند،
از عملکرد صادراتی بهتری برخوردارند

ورمولن
()2004

 446شرکت کوچک
و متوسط در بلژیک /
رگرسیون توبیت

یانگ و
همکاران
()2004

 7794شرکت کوچک و تحقیق و توسعه تکنولوژی ،صادرات شرکتها بهوسیله تکنولوژی ،تحقیق
و توسعه ،اندازه شرکت ،مهارت نیروی کار و
متوسط تایوانی /رگرسیون سرمایهگذاری در آموزش
بهرهوری نیروی کار تحت تأثیر است
چندمتغیره و همبستگی و فروش
میزان صادرات بهطور مثبت و معنیداری با
سن ،اندازه ،تحقیق و توسعه و مالکیت خارجی
بنگاههای کوچک و متوسط اسپانیایی رابطه
دارد.

شرکتهای کوچک
فرناندز و نیتو
و متوسط اسپانیایی /
()2006
همبستگی

مالکیت خارجی ،سن،
اندازه ،تحقیق و توسعه و
شدت صادراتی

آدئوتی
()2008

 200شرکت تولیدی در
نیجریه  /همبستگی و
رگرسیون لجستیک

عملکرد صادراتی ،اندازه اندازه شرکت از مهمترین فا کتورهایی است که
شرکت ،تکنولوژی ،مهارت پتانسیل صادراتی شرکتها را تحت تأثیر قرار
نیروی انسانی و همکاری میدهد .همچنین نتایج نشان میدهد که به
تکنولوژیکی با شرکتهای کارگیری کارکنان با مهارت باال تاثیر مثبتی بر
صادرات دارد.
خارجی

گوک و
همکاران
()2008

شرکتهای کوچک
و متوسط ویتنامی /
رگرسیون

سایز ،گردش پول ،شدت
سرمایه ،تنوع محصول و
عملکرد صادراتی

تکنولوژی و اندازه شرکت بهعنوان تعیینکنندههای
مهم صادرات در بنگاههای کوچک و متوسط
ویتنامی است.

گانر و
همکاران
()2010

 1425شرکت کوچک
و متوسط پرتغالی /
رگرسیون

میزان سطح تمرکز باال ،تحقیق و توسعه ،بهرهوری
شدت سرمایه ،تحقیق و
نیروی کار و چرخه عمر صنعت تأثیر مثبتی بر
توسعه ،بهرهوری نیروی
کار ،جهتگیری صادرات و عملکرد صادراتی دارد ،درحالیکه میزان سرمایهبر
عملکرد صادراتی تأثیر منفی دارد.
سطح تمرکز

زارنیتکی
و ویستین
()2011

 2131شرکت صادراتی در سایز ،سن ،تحقیق و
بلژیک  /رگرسیون چند توسعه ،شدت صادراتی،
مهارت نیروی انسانی
متغیره و همبستگی

از میان عوامل بررسی شده تحقیق و توسعه بهطور
غیرمستقیم به ارتقا عملکرد صادراتی کمک میکند
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متغیرها

نویسنده

نمونه/روش تحقیق

آیر ()2010

بهرهوری نیروی کار ،تنوع
شدت صادرات به وسیله بهروری شرکت،
 1140شرکت صادراتی طی
محصول ،تنوع بازار ،شدت
مداخالت دولت ،تنوع محصول و تعداد بازار
سالهای / 2000-2006
تمرکز ،سهم بازار ،اندازه،
صادرات تاثیرپذیر است.
رگرسیون
تجربه ،شدت صادرات

یانگ و چن دادههای شرکتهای
صنعتی  /رگرسیون
()2012
ریس و
فورت
()2014

یافتههای پژوهش

تحقیق و توسعه ،بهرهوری و نتایج حا کی از تأیید تأثیر مثبت تحقیق و توسعه
هم بر بهرهوری و هم بر صادرات است.
عملکرد صادراتی
شدت سرمایه ،شدت
 ،R&Dجهتگیری
صادرات ،بهروری نیروی
کار ،تمرکز ،اندازه ،سن

 1425شرکت پرتغالی

شدت صادرات به وسیلهی بهرهوری نیروی کار
وسطح تمرکز تحت تاثیر قرار میگیرد.

عوامل ویژه شرکتی

Firm Specific Factors

مالکیت
مهارت کارکنان
شدت سرمایه
عملکرد صادراتی

Export Performance

تحقیق و توسعه
تکنولوزی
تنوع محصول
تحصیالت

نوع صنعت

نرخ بازگشت دارایی

فروش

اندازه شرکت

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش

ت تحقیق:

تولیدی تأثیرداردǤ
شرکتهای
نوع مالکیت بر عملکرد صادراتی
تحقیق
فرضیات
مهارت کارکنان بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.
عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.
مالکیت
نوع
فرضیه :1
تحقیقوتوسعهبر عملکرد •
تأثیربر دارد.
ی تولیدی
شرکتها
صادراتی
شدتسرمایه بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد .
سطح تکنولوژی بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی اثر گذار است.
تنوع محصوالت بر عملکرد صادراتی شرکت تولیدی کوچک و متوسط تاثیر دارد.
سطح تحصیالت کارکنان در شرکت های تولیدی در عملکرد صادراتی آنها اثر دارد.
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•فرضیه  :2مهارت کارکنان بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.
•فرضیه  :3تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.
•فرضیه  :4شدت سرمایه بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.
•فرضیه  :5سطح تکنولوژی بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی اثرگذار است.
•فرضیه  :6تنوع محصوالت بر عملکرد صادراتی شرکت تولیدی کوچک و متوسط تاثیر دارد.
•فرضیه  :7سطح تحصیالت کارکنان در شرکتهای تولیدی در عملکرد صادراتی آنها اثر دارد.
•فرضیه  :8نرخ بازگشت داراییها بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تاثیر دارد.
•فرضیه  :9اندازه یک شرکت تولیدی در عملکرد صادراتی آن تاثیرگذار است.

 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر اهداف شناختی یک تحقیق کاربردی است .زیرا یافتههای آن در
کشورهای موردمطالعه برای حل مسائل اجرایی و واقعی کشور بهکاربرده میشود .این پژوهش
ازنظر ماهیت و نوع مطالعه نیز پیمایشی تک مقطعی است .درواقع هدف این پژوهش،
توصیف ،تبیین ،و کشف اطالعات در یک مقطع زمانی مشخص از یک جامعه مشخص
است.
تمامی دادههای آماری این پژوهش از طرح سرشماری کارگاههای صنعتی مرکز آمار ایران
در سال  1393به دست آمده است که شامل  14697کارگاه فعال میباشد که از بین آنها
شرکتها و کارگاههای دارای فعالیت صادرات (فروش صادراتی) استخراج شدهاند .طبق آمار
و ارقام موجود در مرکز آمار ایران در سال  1393تعداد  1381کارگاه صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر
درزمینه صادرات فعالیت داشتهاند .در این تحقیق به دلیل ناقص بودن برخی از دادهها و
اطالعات موجود مربوط به کارگاههای صنعتی ،درنهایت تعداد  1169کارگاه صنعتی بهعنوان
نمونه پژوهش در نظر گرفته شد.
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جدول  -2معیار اندازهگیری متغیرهای پژوهش
معیار سنجش

متغیر

مجازی :شامل سه نوع مالکیت :تعاونی ،خصوصی و عمومی (دولتی)

نوع مالکیت

عمومی :کارگاههایی که تمام یا بیش از  50درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها ،سازمانهای
دولتی ،بانکها ،شهردار یها و سایر مؤسسات بخش دولتی است.
تعاونی :کارگاههایی که بهصورت شرکت تعاونی به ثبت رسیده و تمام یا بیش از  50درصد سهام
آنها متعلق به اعضا تعاونی است.
خصوصی :کارگاههایی که تمام یا بیش از  50درصد سرمایه آنها متعلق به افراد است.

مهارت کارکنان

تعداد نیروی کار ماهر بهکل نیروی کار

شدت سرمایه

نسبت کل دارایی بهکل فروش

تحقیق و توسعه

مجازی )1( :واحد تحقیق توسعه دارد ( )0واحد تحقیق توسعه ندارد

تکنولوژی

هزینه کل تحقیق و توسعه بهکل فروش

تنوع محصول

تعداد محصوالت تولیدی یک شرکت

سطح تحصیالت

در شش سطح شامل زیر دیپلم تا دکتری

بازگشت دارایی ها

نسبت میزان فروش به کل دارایی ها

اندازه شرکت

لگاریتم طبیعی تعداد شاغالن بنگاه

فروش

لگاریتم طبیعی فروش کل

نوع صنعت

متغیر مجازی برای هریک از صنایع به تفکیک استاندارد مرکز آمار

عملکرد صادراتی

شدت صادرات  :نسبت فروش خارجی به فروش کل

برای تحلیل دادهها و نمونههای به دست آمده از طرح سرشماری مربوطه که از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است و برای اولین بار این دادهها در سطح سازمان مورد استفاده قرار میگیرند،
از روشهای آمار توصیفی و همچنین برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از روشهای آمار
استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتب استفاده شده است .عملکرد
صادراتی به عنوان متغیر وابسته و نوع صنعت و اندازه سازمان به عنوان متغیرهای کنترل این
پژوهش هستند .همچنین تعریف عملیاتی تمامی متغیرها در جدول ( )2آمده است.
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 .3توصیف و تحلیل دادهها
نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر سال  1393نشان میدهد که
در سال  1392تعداد  14697کارگاه صنعتی  10نفر و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال
داشتهاند که از این تعداد  1381کارگاه به فعالیت صادراتی اشتغال داشتهاند .نتایج توصیف
دادهها نشان میدهد که از مجموع  1381کارگاه صنعتی صادرکننده  10نفر کارکن و بیشتر،
بیشترین تعداد کارگاههای صنعتی به ترتیب در زمینه» صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با 313
کارگاه« ،تولید ماشینآالت» با  234کارگاه« ،تولید محصوالت کانی غیرفلزی» با  180کارگاه ،و
کمترین تعداد کارگاههای صنعتی به ترتیب درزمینه « تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار
دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت» و « دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف
و چمدان» با تنها شش کارگاه « ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده» با  11و «تولید زغال
کک -پاالیشگاه نفت و هستهای» با  12و همچنین « تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی
نشده» با تعداد  13کارگاه است .بنابراین همانگونه که در جدول ( )3نیز آورده شده است،
از مجموع این صادرکنندگان 22.66 ،درصد در «صنایع مواد غذایی» 16.94 ،درصد در «تولید
ماشینآالت»13.03 ،درصد در « صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی» و بقیه کارگاههای
صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر در سایر فعالیتهای صنعتی اشتغال دارند.

جدول  -3کارگاههای صنعتی  10نفر کارکنان و بیشتر صادرکننده برحسب کدهای دورقمی
صنعت ()ISIC
ردیف

کد

نوع فعالیت

تعداد

درصد فراوانی

1

15

مواد غذایی و آشامیدنی

313

%22.66

2

17

تولید منسوجات

101

%7.31

3

19

دباغی و چرم و ساخت کیف و چمدان

6

%0.43

4

20

تولید چوب و محصوالت چوبی

45

%3.25

5

21

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

45

%3.25

6

22

چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

11

%0.79
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ردیف

کد

نوع فعالیت

تعداد

درصد فراوانی

7

23

تولید زغال کک -پاالیشگاه نفت و هستهای

12

%0.86

8

24

تولید مواد و محصوالت شیمیایی

112

%8.11

9

25

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

106

%7.67

10

26

تولید محصوالت کانی غیرفلزی

180

%13.03

11

27

تولید فلزات اساسی

68

%4.92

12

28

تولید فلز فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات

129

%9.34

13

29

تولید ماشینآالت

234

%16.94

14

33

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق

6

%0.43

15

36

تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده

13

%0.94

1381

%100

جمع کل

بررسی توزیع شرکتها ازنظر نوع مالکیت (جدول  )4بیانگر آن است که از  1381شرکت فعال در
حوزه صادرات در کشور 94.21 ،درصد شرکتهای خصوصی 2.24 ،درصد شرکتهای عمومی
و  3.55درصد شرکتهای تعاونی میباشد .بنابراین بیشترین تعداد بنگاههای صنعتی  10نفر
کارکن و بیشتر مربوط به بنگاههای خصوصی و کمترین تعداد مربوط به شرکتهای تعاونی
است .همچنین  81.44درصد شاغالن در بخش خصوصی اشتغال دارند .سهم بخشهای
عمومی و تعاونی از اشتغال به ترتیب  18.14درصد و  0.4045درصد میباشد.
جدول  -4تعداد کارگاه و شاغالن کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع مالکیت
مالکیت

شاغالن

کارگاه
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

خصوصی

1300

94.21

371067

81.44

تعاونی

31

2.24

1843

0.4045

عمومی

50

3.55

82678

18.14

جمع

1381

100

455588

100
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شاغالن تولیدی تکنسین ها

شاغالن تولیدی کارگران ماهر
شاغالن غیر تولیدی

شاغالن تولیدی کارگران ساده
شاغالن تولیدی مهندسین

شکل ( :)2تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی  10نفر کارکنان و بیشتر برحسب سطح مهارت و فعالیت آنها

نمودار  -2تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی  10نفر کارکنان و بیشتر برحسب سطح مهارت
و فعالیت آنها

شکل ( )2نیز تعداد شاغلین را به تفکیک نوع صنعت نشان می دهد .شاغلین در  5گروه طبقه بندی شده اند که شامل مهندسین ،تکنسین ها،
کارگران ماهر ،کارگران ساده (غیرماهر) و شاغالن غیرتولیدی است.
اطالعات مربوط به حجم فروش کل و فروش صادراتی بنگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر بیانگر این است که از مجموع فروش صادراتی
گروهدرصد بیشترین
20.32
دهد.فلزات
ی تولید
نشان وم "
 21.43درصد
تفکیکآالت
درصد،را" بهتولید ماشین
28.90
آشامیدنی" با
" صنایع مواد غذایی
اساسیدر" باپنج
شاغلین
نوع" باصنعت
شاغلین
تعداد
نمودارو ( )2نیز
حجم از صادرات و " دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان" با  0.058درصد " ،تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و
طبقهبندی شدهاند که شامل مهندسین ،تکنسینها ،کارگران ماهر ،کارگران ساده (غیرماهر) و
ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت" با  0.15درصد و " تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده " با  0.34درصد کمترین حجم از صادرات
دادند.غیرتولیدی است.
شاغالن
را به خود اختصاص

اطالعات مربوط به حجم فروش کل و فروش صادراتی بنگاههای صنعتی  10نفر کارکن
و بیشتر بیانگر این است که از مجموع فروش صادراتی « صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با
 28.90درصد « ،تولید ماشینآالت» با  21.43درصد و « تولید فلزات اساسی» با  20.32درصد
بیشترین حجم از صادرات و « دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان» با 0.058
درصد « ،تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر
ساعت» با  0.15درصد و « تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده « با  0.34درصد کمترین
حجم از صادرات را به خود اختصاص دادند.
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جدول  -5ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
1
2

متغیرها

1

تعاونی(مجازی)

1

خصوصی(مجازی) **-.565

2

3

4

5

6

8

7

9

10

1

3

شدت سرمایه

-.008

.025

1

4

مهارت

*-.064

-.042

-.028

5

تحصیالت

-.027

**-.091

1

.443** -.037

1

6

تحقیق و توسعه

-.028

**-.107

-.049

**.265** .215

1

7

تکنولوژ ی
ِ

.001

.005

-.001

.036

**.099

**.093

1

8

تنوع محصول

-.012

*-.063

-.012

.056

**.090

**.107

-.009

1

9

فروش

**.372** .237** .262** -.100** -.137** -.106

.008

**.159

1

10

اندازه

**-.045 -.135** -.110

**.408** .144** .164

.007

**.166

**.810

.057

**-.186** -.172** -.162

-.004

*-.297** -.275** -.074

 11عملکرد صادراتی

*.058

11

-.002

1
1

** ضریب همبستگی در سطح  0.01معنیدار است * .ضریب همبستگی در سطح  0.05معنیدار است.

همانطور که نتایج تحلیل همبستگی در جدول ( ،)5نشان میدهد ،متغیر وابسته عملکرد
صادراتی بهطور معکوس و معنیداری با مهارت نیروی انسانی ،تحصیالت ،تحقیق و توسعه،
فروش و اندازه شرکت در سطح اطمینان  0.99درصد رابطه دارد .اندازه شرکت نیز بهطور مثبت
و معنیداری بامهارت نیروی انسانی ،تحصیالت ،تنوع محصول و حجم فروش رابطه دارد.
به این معنی که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد نیروی انسانی ماهرتری را دار است و از
طرف دیگر هم تنوع محصول بیشتر است و درنتیجه فروش نیز افزایش مییابد .تحقیق و توسعه
بهطور مثبت و معنیداری با فروش در سطح اطمینان  0.99درصد رابطه دارد .به این معنی که
شرکتهایی که واحد تحقیق و توسعه دارند و هزینههایی را صرف این بخش میکنند از فروش
باالتری برخوردار هستند .همچنین تحقیق و توسعه بهطور مثبت و معنیداری با تنوع محصول
در سطح اطمینان  0.99درصد رابطه دارد .به این معنی که شرکتهایی که واحد تحقیق و
توسعه دارند از تنوع محصول بیشتری برخوردار هستند .تحصیالت بهطور مثبت و معنیداری

نا ریا رد یدیلوت یاهراک و بسک یتارداص درکلمع رب یتکرش هژیو لماوع ریثات یسررب

149

بامهارت نیروی انسانی رابطه دارد .به این معنی که با افزایش سطح تحصیالت کارکنان،
مهارت نیروی کار هم بیشتر میشود.
همچنین تحلیل هم خطی متغیرها نیز انجام گرفت که مقادیر تولرانس به دست آمده برای
تمام عوامل کمتر از یک میباشد .مقادیر به دست آمده بیانگر آن است که بین هیچکدام از
متغیرهای مستقل رابطه خطی مشترک چندگانه وجود ندارد.
جدول  -6رگرسیون سلسله مراتبی با متغیر وابسته شدت صادرات
مدل 2
معنیداری

آماره t

0/000

-3.752

مدل 1
ضریب
استاندارد

معنیداری

آماره t

0/000

-10.087

ضریب
استاندارد

متغیر
مقدار ثابت

0/034

2.121

0/061

0/038

2.073

0/059

شرکت خصوصی

0/566

0/574

0/017

0/599

0/526

0/016

شرکت دولتی

0/005

-2.831

-0/103

0/015

-2.426

-0/080

اندازه شرکت

0/100

-1.648

-0/053

0/074

-1.786

-0/057

مهارت کارکنان

0/004

-2.921

-0/096

0/003

-2.974

-0/096

تحصیالت

0/000

-4.016

-0/124

0/000

-4.043

-0/123

تحقیق و توسعه

0/494

0/683

0/020

0/463

0/733

0/021

تکنولوژی

0/038

-2.073

-0/060

0/035

-2.107

-0/061

تنوع محصول

0/953

0/059

0/002

0/957

-.053

-0/002

شدت سرمایه

0/154

1.427

0/043

0/144

1.462

0/044

بازگشت دارایی ها

0/144

-1.461

-0/176

صنایع غذایی

0/513

-0/654

-0/019

توتون و تنبا کو

0/184

-1.329

-0/100

نخ و پارچه

0/652

-0/451

-0/016

دباغی و چرم

0/105

-1.622

-0/093

چوب

0/625

-0/488

-0/027

کاغذ

0/424

-0/800

-0/030

چاپ

0/249

-1.153

-0/046

ذغال

0/451

-0/754

-0/063

شیمیایی

0/328

-0/980

-0/078

پالستیک

0/351

-0/932

-0/092

مواد کانی
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مدل 1

مدل 2
معنیداری

آماره t

ضریب
استاندارد

0/211

-1.250

-0/081

فلزات

0/184

-1.330

-0/116

فلزات فابریکی

0/190

-1.312

-0/141

ماشین آالت

0/360

-0/916

-0/031

ابزار پزشکی

0/031

-2.160

-0/081

مبلمان

0/086

1.717

0/055

فروش

معنیداری

آماره t

ضریب
استاندارد

متغیر

0/348

0/313

R

00/121

0/098

R Square

0/023

0/098

Adjusted R Square

0/103

0/086

R Square Change

***6.583

***7.830

F

3.787

7.830

F Change

000.

000.

Sig. F Change

1.788

Durbin-Watson

جدول ( ،)6نتایج رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی
را نشان میدهد .مقادیر آورده شده در ستون ضریب استاندارد ( )Betaبیانگر میزان تأثیر هر
یک از عوامل بر روی عملکرد صادراتی است .مقادیر ستون معنیداری ( )Sigنیز بیانگر میزان
معنیداری اثر هریک از متغیرهای مستقل و کنترل مربوط به مدل رگرسیونی است .همانطور
که در جدول ( )6مشاهده میشود دو مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .مدل ( )1شامل
متغیرهای مستقل (عوامل ویژه شرکتی) پژوهش است .در مدل ( )2متغیرهای کنترل (شامل
لگاریتم فروش و نوع صنعت) نیز در کنار متغیرهای مستقل وارد مدل شدهاند.
برای نشان دادن اثر مالکیت بر عملکرد صادراتی بنگاه از یک متغیر مجازی استفاده
میشود که این متغیر مجازی برای بنگاههای خصوصی و دولتی عدد یک و برای بنگاههای
تعاونی عدد صفر را اختیار میکند .با توجه به نتایج باال ،سطح معنیداری برای شرکتهای
خصوصی برابر با ( )0.034است .لذا میتوان بیان نمود که در سطح اطمینان  95درصد،
نوع مالکیت بهعنوان نمایندهای از ویژگیهای سطح شرکت بر عملکرد صادراتی شرکتهای
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تولیدی در ایران تأثیر دارد و شرکتهای خصوصی از عملکرد مناسب و بهتری نسبت به
شرکتهای دولتی برخوردار میباشند.
جدول ( )6نشان میدهد که سطح معنیداری برای شدت سرمایه  0.953است ،لذا
میتوان بیان نمود که فرضیه صفر در سطح اطمینان  95درصد تأیید میشود و شدت سرمایه
تاثیر معنیداری بر عملکرد صادراتی ندارد .سطح معنیداری برای تحصیالت و مهارت
کارکنان( )Lnبه ترتیب (  )0.004و ( )0.100است ،لذا میتوان بیان نمود که مهارت کارکنان در
سطح اطمینان  90درصد تأیید میشود و تحصیالت بهعنوان نمایندهای از سطح عوامل تولید
بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارند.
تحقیق و توسعه با ضریب استاندارد ( )-0/124و معنیداری در سطح  99درصد و همچنین
اندازه شرکت با ضریب ( )-0/103و معنیداری ( )0/005بر عملکرد صادراتی شرکتهای
تولیدی تأثیر دارد .بنابراین مطابق نتایج ،شرکتهای کوچکتر عملکرد صادراتی بهتری را
نشان میدهند .تنوع محصول نیز با سطح معنیداری (  )0.038و ضریب ( )-0/060بهعنوان
نمایندهای از فا کتورهای ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی اثرگذار است.
لذا شرکتهای تولیدی که از تنوع کمتری در محصوالت برخوردارند ،عملکرد صادراتی
مناسبتری را نشان میدهند.
همانگونه که در جدول ( )6آمده است تکنولوژی با ضریب استاندارد ( )0/020و شدت
سرمایه ( )0/002و بازگشت داراییها ( )0/043به عنوان بخشی از عوامل ویژه شرکت تاثیر
معنیداری بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران ندارند.
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جدول  -7خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجه
آزمون

فرضیه
اول

نوع مالکیت بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.

پذیرش

دوم

مهارت کارکنان بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.

رد

سوم

تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.

پذیرش

چهارم

شدت سرمایهبر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی تأثیر دارد.

رد

پنجم

سطح تکنولوژی بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی اثرگذار است.

رد

ششم

ت تولیدی تاثیر دارد.
تنوع محصوالت بر عملکرد صادراتی شرک 

پذیرش

هفتم

سطح تحصیالت کارکنان در عملکرد صادراتی اثر دارد.

پذیرش

هشتم

نرخ بازگشت داراییها بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.

رد

نهم

اندازه یک شرکت تولیدی در عملکرد صادراتی آن تاثیرگذار است.

پذیرش

جمعبندی و مالحظات
مطالعه حاضر از دادههای طرح سرشماری کارگاههای صنعتی کوچک و متوسط مرکز آمار
ایران دارای سوابق صادراتی ،که پس از حذف نمونههای ناقص ،در نهایت شامل  1169شرکت
کوچک و متوسط صادرکننده است ،بهره گرفته است .با بهکارگیری روشهای آماری متعدد
از جمله رگرسیون چند متغیره تاثیر عوامل سطح شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای
تولیدی کوچک و متوسط مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته شده که مطابق یافتههای پژوهش
نتایج زیر به دست آمده است:
نوع مالکیت بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر دارد .به عبارتی
عملکرد بخش خصوصی در حوزه صادرات در مقایسه با بخش دولتی رضایتبخش بوده
است و نشاندهندهی عدم کارایی بخش دولتی در صادرات است .بنابراین ،فرضیه اول تایید
میشود .با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتها توسط نهادهای غیردولتی ازجمله بخش
خصوصی و تعاونی اداره میشوند ،تقویت این بخشها و انجام اقدامات مقتضی برای افزایش
کارایی این بخشها میتواند در افزایش صادرات صنعتی مؤثر واقع شود .ا گرچه عواملی باعث
میشود تا شرکتها با مالکیت غیردولتی دارای بهرهوری و قدرت رقابتی باالتری باشند و توان
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ورود به بازارهای صادراتی در آنها بیشتر باشد .ازآنجا که ورود به بازارهای صادراتی نیازمند
درجه معینی از ریسکپذیری است که بهمراتب این ریسکپذیری در شرکتهایی با مالکیت
خصوصی کمتر میباشد.
مطالعهی ماراندو

1

نشاندهندهی اثر مثبت و مطالعات هیگمیر

2

نشاندهندهی اثر

منفی مالکیت خصوصی بر عملکرد صادراتی بنگاه است .به نظر میرسد که اثر این متغیر
بر صادرات به عملکرد بخش خصوصی وابسته است و عدم کارایی این بخش میتواند اثر
خصوصیسازی بر صادرات را تضعیف و حتی معکوس کند.
نتایج پژوهش ما نشان میدهد که متغیر شدت سرمایه از عواملی هست که عملکرد
صادرات را تحت تأثیر قرار نمیدهد .نتیجه تحقیق حاضر همسو با نتیجه تحقیقات گانر و
همکاران 3و ریس و فورت ( )2011است .گانر و همکاران ( )2010در تحقیقی که در سه کشور
آلمان ،ژاپن و انگلستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شدت سرمایه تأثیر منفی بر
عملکرد صادراتی دارد .و همچنین ریس و فورت در تحقیقی که بر روی  1425شرکت پرتغالی
در طی سالهای  2008-2010انجام دادند و استدالل کردند که بین شدت سرمایه و صادرات
شرکت رابطه وجود دارد.
مهارت نیروی انسانی تأثیر منفی و معنیداری بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و
متوسط دارد .هر چند نتایج برخی از تحقیقات مانند تحقیق برنارد و وا گنر  4نشان میدهد که
شرکتهایی با میزان مهارت باال فرصت بیشتری برای صادرات دارند ،اما رابطه منفی مهارت
کارکنان با عملکرد صادراتی در شرکتهای تولیدی ایران میتوان نشاندهنده نقش کمتر
کارکنان حرفهای در عملکرد صادراتی باشد .شاید بتوان علت را در سطح پایین تکنولوژی
محصوالت صادراتی کشور و نقش بیشتر مدیران شرکتهای تولیدی در توسعه صادرات
دانست  .همچنین لفه بره و لفه بره 5نشان دادهاند که با افزایش سهم نیروی کار با سطح
مهارت باال در کل شاغالن ،میزان صادرات بنگاه افزایش مییابد .بنابراین آنچه در تئوری و
تحقیقات بیان میشود عبارت است از اینکه در کشورهایی با نیروی انسانی غیر ماهر فراوان،
1. Marandu, E. E. (2011).
2. Hagemejer, J. (2007).
3. Guner, B., Lee, J., and Lucius, H.(2010).
4. Bernard, A. B., & Wagner, J. (2001).
5. Lefebvre, E., & Lefebvre, L. (2001).
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سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی بسیار هزینهبر است و موجب افزایش هزینههای عوامل
تولید و در نهایت افزایش قیمتهای صادراتی و از دست دادن مزیتهای رقابتی در بازارهای
صادراتی خواهد شد.
نتایج این مطالعه نشاندهنده معنیدار بودن اثر سطح تحصیالت کارکنان بر عملکرد
صادراتی است .بر این اساس فرضیهی سوم مطالعه تأیید میشود .نتیجه تحقیق حاضر همسو
با نتیجه تحقیقات اورتگا و عالمه ورا( )2005و منون(  )2010میباشد .تحصیل علم و دانش چه
از طریق نظام آموزشی (دبستان ،دبیرستان و دانشگاه) و چه از طریق آموزش ضمن خدمت
نمونههایی از سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به شمار میرود .مشارکت اصلی تعلیم و تربیت
عبارت از اشاعه دانش چه بهصورت آموزش مهارتها و چه بهصورت بهبود قوه تشخیص
میباشد که با افزایش میزان تحصیالت و آموزش افراد شاغل ،توانایی آنها در استفاده از
فناوری مدرن در تولید ،افزایشیافته و این امر باعث افزایش کارایی تکنیکی میگردد .این امر را
میتوان ناشی از انطباق نظام آموزشی کشور با نیازهای بخش صنعت دانست .بنابراین حرکت
مجموعهی دانشگاهی کشور به سمت تربیت نیروی انسانی با سطح مهارتهای مناسب و
سازگار با نیاز بازار کار بخش صنعت میتواند در افزایش بهرهوری نیروی کار مؤثر باشد .انتظار
میرود که کارکنان تحصیلکرده در اقدامات خارجی روشنفکرتر و عالقهمندتر باشند ،درنتیجه
تمایل بیشتری به بررسی عینی مزایا و مضرات صادرات دارند .همچنین بادانش و قابلیتی که
دارند میتوانند عملکرد صادرات را افزایش دهند.

1

وجود فعالیتهای تحقیق و توسعه که با متغیری همچون نسبت مخارج تحقیق و توسعه
به فروش اندازهگیری شده بر عملکرد صادراتی بنگاهها تأثیر معنیداری دارد .در سطح شرکت،
چندین نویسنده رابطه بین صادرات و تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار دادهاند .باریوس و
همکاران 2و کیربک و اسکیم دبرگ 3تأثیر مثبت تحقیق و توسعه را بر عملکرد صادراتی نشان
دادند .در مقابل ،اسلگل ملچ و کروک 4تجزیه و تحلیل خود را تنها به نمونههایی از شرکتهای
صادراتی بریتانیایی محدود کردند و نتوانستند تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد صادراتی را
تأیید کنند .نسبت تحقیق و توسعه به فروش یک شرکت نشاندهنده میزان تکنولوژی باال
1. Ortega and et al., (2005).
2. Barrios and et al., (2003).
3. Kirbach and Schmiedeberg, (2008).
4. Schlegelmilch and Crook, (1988).
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است زیرا نسبت باالی تحقیق و توسعه به فروش به هزینههای باالی شرکت بر روی محصول
اشاره دارد که این به نوبه خود موجب افزایش ارزش محصول در زنجیره ارزش میشود،
بنابراین بهطور نسبی ارزش افزوده محصول باال میرود 1.همچنین تکنولوژی به عنوان یکی از
منابع کلیدی در نظر گرفته شده که شرکتها میتوانند در بازارهای خارجی بهکار گیرند .انتطار
میرود شرکتهایی که سطح تکنولوژی پایینی دارند بیشتر در بازارهای داخلی تمرکز کنند ،این
شرکتها از رقابت در بازارهای بینالمللی پرت خواهند شد 2.بر اساس این نتیجهگیری میتوان
عنوان کرد که با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت از یک سو و پایانپذیر بودن منابع نفتی
از سوی دیگر ،توصیه میشود که به منظور کاهش هرچه بیشتر وابستگی به درآمدهای حاصل
از صادرات نفت و حرکت به سمت رشد صادرات غیر نفتی ضروری است از طریق افزایش
مخارج تخصیص یافته به فعالیتهای تحقیق و توسعه ،زمینه ایجاد نوآوری و تکنولوژی در زیر
بخشهای صنعتی فراهم آید همچنین شرکتها با استفاده از سیاستهای تشویقی در جهت
افزایش مخارج تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی تولید میتوانند به افزایش صادرات کشور
کمک کنند و از این طریق اقتصاد کشور را بهبود بخشند.
تنوع محصول فرصتهای صادراتی بیشتری را مهیا میسازد که منجر به افزایش شدت
صادراتی میشود  .نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع محصول بر عملکرد صادراتی شرکتهای
تولیدی کوچک و متوسط اثرگذار است .اما این رابطه منفی است و شرکتهایی که از تنوع
محصول تولیدی کمتری برخوردارند ،عملکرد بهتری را در مقایسه با شرکتهای با محصول
متنوع نشان میدهد .به نظر میرسد شرکتهای تولیدی صادرات محور در ایران تمرکز بیشتری
را بر محصوالت خاص تولیدی داشته و تمایل به متمرکز نمودن فعالیتهای شرکت بر یک یا
چند محصول صادراتی خاص دارند .چندین پژوهش به رابطه مثبت بین تنوع محصول و
عملکرد صادراتی شرکت پی بردهاند .از آنجا که محصوالت متنوعتر در بازارهای بینالمللی
رقابتیتر هستند میتوانند صادرات را ارتقا دهند 3.استدالل شده است که تنوع محصول
فرصتهای صادراتی بیشتری را مهیا میسازد که منجر به افزایش شدت صادراتی میشود.
درواقع ،انتظار یک ارتباط مثبت بین تنوع محصول و فروش خارجی در تئوری تجارت جدید
1. Dhanaraj and Beamish, (2003).
2. Cerrato and Piva,(2012).

 .3زارنیتکی و ویستین.)2011( ،
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ریشه دارد 1.درحالیکه پژوهشهای دیگر استدالل میکنند که بین تنوع محصول و عملکرد
رابطه منفی وجود دارد ،تنوع محصول میتواند هزینههای زیادی را برای شرکت به بار آورد
و شرکت ها باید سرمایهگذاری زیادی در خطوط تولید انجام دهند که ممکن است بازگشت
سرمایه

کمی به همراه داشته باشد.

2

اغلب اقتصاددانان بر این باورند که بنگاهها برای داشتن توان رقابت در بازارهای جهانی
میبایست دارای اندازهی بزرگ باشند .وا گنر 3عنوان میکند که علت این امر این است که
به دلیل وجود موانع ورود به بازارهای صادراتی از قبیل هزینههای حمل ونقل ،تعرفه ،رعایت
استانداردهای بینالمللی و  ،...تنها با تولید در مقیاس باالمی توان هزینهی واحد محصول را
تقلیل داد.عالوه بر صرفههای مقیاس ،عواملی چون بهرهمندی بیشتر از تخصصی کردن امور،
امکان دستیابی به منابع مالی با هزینهی کم و ظرفیت ریسکپذیری باال را از جمله دالیل
توجیه کنندهی تأثیر مثبت اندازهی بنگاه بر احتمال صادرکننده بودن آن عنوان میکند .نتیجه
تحقیق حاضر همسو با نتیجه تحقیق مطالعههای لیو و شو 4در کشور چین و تودو ( )2009در
کشور ژاپن است که نشاندهندهی تأثیر مثبت اندازهی بنگاه بر صادرات آن بودهاند.

جمعبندی و پیشنهادات
مدیران بازاریابی بینالمللی به دنبال شواهد برای توجیه برنامههای گسترش بازار خود هستند.
با این حال ،موارد متناقض اغلب در عمل واقعی کسب و کار وجود دارد .نمونههای موفق ،و
همچنین شکستها ،در صنایع مختلف و بازارهای بینالمللی دیده میشود .این امر پیچیدگی
را برای مدیران ایجاد میکند تا با اطمینان برنامههای بینالمللی را راهاندازی

کنند.

5

ا کثر بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل هزینه زیاد مکانیزه کردن و عدم آشنایی با
فناور یهای جدید در طول زمان ،کیفیت محصوالت و خدمات را از دست میدهند و توانایی
آنها در حفظ موقعیت در بازارهای بینالمللی کاهش مییابد .لذا اعطای وامهای الزم برای
خرید و نصب سختافزارها و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد شبکه ارتباطی بین بنگاههای
 .1آیر.)2010( ،

2. Berger, P. G., & Ofek, E. (1995).
3. Vagner, (1995).
4. Liu and Shu, (2005).
)5. (Sun et al., 2018
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کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمانهای حامی آنها از طریق فناور یهای اطالعاتی و
شبکههای کامپیوتری باید مورد توجه دولت و نهادهای دولتی قرار گیرد.
از آنجا که بین سطح تحصیالت و میزان صادرات رابطه مستقیمی وجود دارد ،توصیه
میشود که به منظور ارتقا کیفیت نیروی کار ،دانشگاهها توجه بیشتری به کیفیت آموزش داشته
باشند.
تکنولوژ یکی باال است و از رشد
با توجه به اینکه در دنیای کسب و کار سرعت تغییرات
ِ

روزافزونی برخوردار است ،شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط باید با راهاندازی واحد
تحقیق و توسعه خود را با شرایط وفق دهند و بتوانند محصوالتی با توجه به نیاز روز و مطابق با
تکنولوژی جدید عرضه کنند .همچنین شرکتها باید با تنوع بخشی به ترکیبات کاال و افزایش
کیفیت بستهبندی محصوالت به بازارهای مختلفی راه پیدا کنند و توان رقابتی خود را باال
ببرند.
با توجه به اینکه بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط بیش از نیمی از اشتغال در کشور
را در اختیار دارند ،زمینه مناسبی برای حمایت و توسعه متوازن منطقهای هستند .از طرف
دیگر هم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه میتوان از الگوی
توسعه شرکتهای کوچک و متوسط استفاده کرد .شرکتهای تولیدی میتوانند با برنامهریزی
صحیح و کارآمد به یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی کشور و افزایش تولید و صادرات
تبدیل شوند .در حال حاضر یکی از استراتژیهای مهم در توسعه کشور ،توسعه صادرات
غیرنفتی است که همواره در برنامههای توسعه اقتصادی کشور مورد تأ کید قرار گرفته است.
بر اساس مباحث نظری ،رشد تجارت بینالملل نقش بهسزایی در روند توسعه کشورها ایفا
میکند .با توجه به اینکه روند تجارت جهانی با کاهش مواد خام همراه است و تنها منبع قابل
اتکاء برای رشد تولید ملی و افزایش درآمد ارزی ،صادرات محصوالت غیر نفتی است ؛ بنابر
این ،توجه به صادرات غیرنفتی یک ضرورت ملی محسوب میشود.
یکی از برداشتهای کلیدی از نتیجه فوق این است که دولت میتواند با طراحی
و اجرای برنامههای تشویق صادرات بر استراتژی یا رفتار صادراتی شرکتها و در نتیجه بر
عملکرد صادرات شرکتها تاثیرگذار باشد .بنابراین قبل از طراحی و اجرای برنامههای تشویق
صادرات ،میتوان به شناسایی استراتژی موثر برای موفقیت در صادرات اقدام کرد و سپس
برنامههایی را انتخاب و اجرا نمود که شرکتها را به سمت انتخاب استراتژیهای مذکور
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هدایت کرده و به آنها در این نوع استراتژیها کمک کنند .به نظر میرسد که سیاستگذاران
کالن اقتصادی کشور میتوانند با انتخاب رویکرد آزادسازی تجارت خارجی ،الحاق کامل
به سازمان تجارت جهانی که توام با مقررات زدایی و کاهش تعرفهها میباشد ،موانع موجود
در زمینه واردات را به حداقل رسانده و همزمان میزان صادرات غیر نفتی به ویژه صادرات
کاالهای صنعتی و با ارزش افزوده باال را ارتقا دهد.
در پایان بر اساس نتایج این پژوهش موارد زیر بهطور مختصر برای بهبود فعالیت و عملکرد
صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط در کشور پیشنهاد میشود:
•حمایت دولت و نهادهایی همچون بانک توسعه صادرات از شرکتهای خصوصی
متوسط و بزرگ با توجه به عملکرد صادراتی مناسبتر آنها در مقایسه با شرکتهای
کوچکتر و همچنین شرکتهای دولتی.
•اهمیت تحقیق و توسعه و نوآوری در موفقیت صادراتی اینگونه شرکتها بیانگر نیاز
به سرمایهگذاری و اختصاص بودجه بیشتر به واحدهای تحقیق و توسعه جهت تولید
محصوالت جدید و مطابق با استانداردهای مورد پذیرش صادراتی.
•تولید محصوالت متنوع هم در توسعه صادرات و هم در بهبود عملکرد صادراتی
کسب و کارهای کوچک و متوسط اثرگذار است و فرصتهای صادراتی جدیدتر و بیشتری
را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
•بهکارگیری کارکنان و مدیران با دانش و تحصیالت مرتبط و مناسب با حوزههای صادراتی
میتواند عملکرد صادراتی شرکتها را بهبود میدهد ،لذا جذب نیروی انسانی با
تحصیالت باال و دانش مرتبط در کنار آموزش و توسعه مداوم کارکنان تولیدی میتواند به
بهبود عملکرد صادراتی این شرکتها کمک نماید.
هر پژوهش به فراخور زمان و مکانی که تحقیق در آن انجام میشود ،ممکن است با محدودیتها
و موانعی روبه رو گردد .برخی از موانع و محدودیتهای تحقیق حاضر شامل .1 :محدود بودن
متغیرهای مورد بررسی بهدلیل استفاده از دادههای ثانویه مربوط به طرح سرشماری مرکز آمار که
بر اساس پرسشنامه و سواالت از پیش تعیین شده بوده و امکان جمعآوری داده در خصوص
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سایر عوامل مربوط به شرکتها وجود نداشته است .2 ،محرمانه بودن دادههای مرکز آمار و عدم
امکان دسترسی به برخی از داده ها.
لذا به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود از طریق به کارگیری ابزار پرسشنامه سایر عوامل
مؤثر بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را از جمله عوامل مدیریتی
و محیطی را نیز مورد بررسی قرار دهند .هم چنین پیشنهاد میشود در حوزه خدمات نیز با
استفاده از دادههای واقعی و ثانویه تحقیق صورت پذیرد و نتایج آن را با نتایج این پژوهش و
سایرین مقایسه گردد.
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